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1.
Projectbeschrijving
Het project Renovatie De Papiermolen omvatte een renovatie van zes bassins met de
verschillende waadplaatsen, herstel van de slingermuur, bruggen, tribune en
hekwerken. Herstel van oorspronkelijke tegelpatronen in rood en grijs overeenkomstig
fotomateriaal, figuratieve schildering op de keermuur van de tribune .
Daarnaast zijn omvangrijke maatregelen genomen om het bad te verduurzamen, zoals
de afdekking van de baden en warmtevoorziening via riothermie. Met name de
afdekking van de grotere en diepere bassins om warmte verlies te voorkomen hebben
een belangrijke bijdrage geleverd aan een lager energieverbruik.
2.
Kredietbesluiten
Het totaalkrediet van 3,084 miljoen euro is beschikbaar gesteld via drie raadsbesluiten,
te weten:
• een bedrag van 0,423 miljoen euro ten behoeve van de verduurzaming door de
Gresco van de Papiermolen bij Raadsbesluit van 24 juni 2015 onder nr. 6g
• een voorbereidingskrediet van 0,180 miljoen euro bij Raadsbesluit 27 januari
2016 onder nr. 6b en
• een uitvoeringsbudget bedrag van 2,481 miljoen bij Raadsbesluit van 31 mei
2017 onder nr. 6d.
3.
Tijdsplanning
De werkzaamheden zijn volgens planning uitgevoerd in de periode oktober 2017 tot
mei 2019. Er is op gekoerst de werkzaamheden af te ronden na de zomer 2018, zodat
er voldoende tijd voor inregelen en gebruiksklaar maken resteerde. De uitvoering van
de werkzaamheden zijn gestart op 1 oktober 2017 en de technische oplevering heeft
plaats gevonden op 14 december. Die was later dan gepland, maar ruim voor het
nieuwe zwemseizoen. Het zwembad is op 27 april 2019 open gesteld voor het publiek
en op 18 mei feestelijk geopend door wethouder Jongman.
4.
Aanbestedingsprocedure
De aanbesteding van de bouwkundige en installatietechnische werken zijn onder regie
van de afdeling Inkoop middels een meervoudig onderhandse aanbesteding doorlopen.
Aannemers Geveke (bouwkundig) en De Groot (installaties) zijn voor het werk
gegund.
5.
Moment van gereedkoming, ingebruikneming
De werkzaamheden zijn opgeleverd op 14 december 2018. De testperiode en
afronding van de restpunten zijn uiterlijk 1 april 2019 gereed, zodat overeenkomstig
de planning het openluchtbad op 27 april 2019 weer in gebruik is genomen.
Aandachtspunten
De verkoop van een deel van de ligweide aan Rijkswaterstaat is financieel afgerond.
Echter door de vertraging van de Ring Zuid is de fysieke overname nog niet gedaan.
Dit houdt in dat de ligweide nog in oorspronkelijke staat is en ook nog niet voorzien is
van de nieuwe groene afscheiding (greenwall). Met Rijkswaterstaat is de afspraak
gemaakt dat de nieuwe planning van aanleg vooraf wordt besproken met Sport050 en
buiten het zwemseizoen zal plaatsvinden.
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Bij de oplevering is geconstateerd dat de muurschildering op de keerwand en de
coating in de baden nog niet conform opdracht is uitgevoerd. Om het zwemseizoen
niet te verstoren is met de aannemer de afspraak gemaakt deze punten af te handelen
na het zwemseizoen 2019. We zijn in gesprek met monumentenzorg om te kijken of er
ruimte is om de muurschildering met kleine aanpassingen en een knipoog naar het
verleden goed te keuren. Mogelijk valt een deel onder de garantie. Eventuele kosten
die hieruit voortvloeien worden gedekt uit de reservering ‘laatste termijn en nazorg’.
6.
Totaal definitieve kosten
De werkelijke kosten en baten wijken af van de prognoses in de kredietbesluiten. Per
saldo is er een positief resultaat ontstaan van 398.812 euro.

* Reservering laatste termijn en nazorg
In de uitgaven houden we rekening met een reservering ter hoogte van 80.000 euro.
Tijdens de opening van het zwembad zijn een aantal aandachtspunten naar voren
gekomen die bewust niet tijdens het seizoen zijn opgepakt. Deze worden in de
komende periode opgepakt, zodat dit is opgelost met ingang van het nieuwe seizoen.
In ieder geval houden we rekening met:
Geveke laatste termijn; 25.000 euro
De Groot laatste termijn; 25.000 euro
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-

Afronding keerwand, coating en riothermie; 30.000 euro

** De extra vergoeding van Rijkswaterstaat (RWS) is vanwege een vertraging in de
planning van de Zuidelijke Ringweg. Door deze vertraging is er langer overlast
geweest, waardoor aannemer Geveke niet volgens eigen planning kon werken. Dit
heeft geresulteerd in meerwerk, welke is vergoed door Rijkswaterstaat.
7.
Verschillenanalyse
De raming die is gemaakt om het budget te bepalen wijkt per onderdeel af van de
werkelijkheid. Echter onder aan de streep ontstaat er een positief verschil. Het verschil op
hoofdlijnen is.

Bouwkundige kosten
Installatie kosten
Bijkomende kosten
Onvoorzien
Meerwerk Bouwkundig
Meerwerk Installaties
Reservering nazorg

Raming
1.547.000
887.000
265.000
385.000

Realisatie
1.173.378
815.000
313.123

Verschil
373.622
72.000
-48.123
1.313

183.077
120.610
80.000
3.084.000

2.685.188

398.812

Bouwkundige en installatie kosten
Het verschil is vooral te verklaren door de gunstige aanbesteding met beoordeling op
laagste prijs.
Het bouwkundig werk is gegund aan aannemer Geveke. Deze heeft scherp ingeschreven
met een positief resultaat tot gevolg.
Het installatie werk is gegund aan de nummer twee uit de aanbesteding, aannemer de
Groot. Reden om aan de nummer twee te gunnen is omdat de inschrijver met de laagste
prijs niet heeft voldaan aan de indieningsvereisten.
Bijkomende kosten
Het verschil is met name ontstaan door extra inspanning die de architect heeft moeten
leveren inzake de historische muurschildering op de keermuur. Ook een langere
doorlooptijd van het werk heeft meer uren van de directievoering gevraagd.
Onvoorzien
Er is vooraf een flinke post onvoorzien gereserveerd, omdat bij een renovatie als deze
niet alles vooraf is te voorzien.
Het meerwerk bestaat uit een aantal grote en diverse kleinere posten die zijn verzameld
onder ‘diversen renovatie’. Dit zijn gebruikelijke bedragen bij een ingrijpende renovatie
als deze.
Meerwerk bouwkundig (Geveke)
asbestsanering*
€ 74.380,bouwtijdverlenging/RWS
€ 33.058,nacalculatie: Renovatie en verduurzaming Openluchtbad De papiermolen
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afvoeren vervuilde grond
extra betonherstel
diversen renovatie
totaal

€ 12.397,€ 40.000
€ 23.242,€ 183.077,-

Meerwerk installaties (de Groot)
zoutelectrolyse**
€ 74.380,Riothermie
€ 11.561,Nieuwe leidingen en roosters € 12.000
diversen renovatie
€ 22.669,totaal
€ 120.610,-
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Toelichting asbestsanering*
Met het betonherstel zijn er asbest buisjes in de badranden gevonden. Dit was bij de
inspectie vooraf niet zichtbaar, omdat de buisjes in het beton zaten en er in het verleden
een coating overheen is aangebracht. De buisjes zijn in het verleden waarschijnlijk
gebruikt om vlaggen, lijnen of trappen in te zetten.
Omdat het beton rondom de buisjes was aangetast, is de keus gemaakt om deze te
verwijderen (te saneren). Dit wil zeggen dat circa drie centimeter is gesaneerd, restant is
ingestort en middels een coating afgedekt.
Toelichting zoutelectrolyse**
De Papiermolen was het laatste bad binnen de gemeente Groningen wat nog met een
traditionele chloor installatie werkt. Door ook in de Papiermolen over te stappen naar een
zgn. zoutelectrolyse installatie levert dit vooral voordelen op. Dit was in de planvorming
niet meegenomen om financiële redenen. Tijdens de uitvoering is gebleken dat de
meerkosten toch acceptabel waren en het binnen krediet kon worden uitgevoerd.
− omgeving; er is geen chloortransport (in het hoogseizoen, 1x per week) meer
nodig, wat de veiligheid van de omgeving ten goede komt
− medewerkers; er is geen kans meer op aanraking met chloor;
− gebruikers (zwemmers); chloor wat wordt verkregen middels zoutelectrolyse
irriteert veel minder dan chloor wat is verkregen middels een traditionele
installatie. Resultaat is minder rode ogen en geïrriteerde luchtwegen.
8.
Handelwijze t.a.v. onder- en overschrijdingen
Het renovatieproject De Papiermolen is een totaalproject. Alle over- en
onderschrijdingen zijn beoordeeld door de directie (Vastgoedbedrijf en Sport050) en
vastgelegd in de betreffende bouwverslagen.
9.
Fiscale aspecten
Het sportbesluit is afgeschaft per 2019. Echter omdat de gunning van het werk heeft
plaatsgevonden vóór 2019 geldt voor alle uitgaven dat het sportbesluit nog van
toepassing is en dat de betaalde btw op deze investering verrekend kan worden met de
belastingdienst.
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